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 3 ..................................................................................................... أ. انرعزَف تانًمزر انذراطٍ:

 4 .......................................................................................... هذف انًمزر ويخزخاذه انرعهًُُح: -ب

 4 ................................................................................................................. ىطف اٌؼاَ ٌٍّمشس:اٌ. 1

 4 ................................................................................................................. . اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس2

 4 ............................................................................................................... س:. ِخشظاخ اٌرؼٍُ ٌٍّمش3

 4 ............................................................................................................. ج. يىضىعاخ انًمزر

 5 ............................................................................................................... د. انرذرَض وانرمُُى:

 5 ................................................ ّمشس ِغ وً ِٓ اعرشاذُعُاخ اٌرذسَظ وطشق اٌرمُُُستظ ِخشظاخ اٌرؼٍُ ٌٍ . 1

 6 ..................................................................................................................... . أٔشطح ذمُُُ اٌطٍثح2

 6 ............................................................................... أَشطح اإلرشاد األكادًٍَ وانذعى انطالتٍ: -هـ 
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  انذراطٍ:انرعزَف تانًمزر أ. 

 طاعرٍُ انًعرًذج:انظاعاخ . 8

 انًمزرَىع . 2

   أخشي * ِرطٍة لغُ   ٍُحِرطٍة و   ِرطٍة ظاِؼح أ.

    اخرُاسٌ *  إظثاسٌ ب.

انز اتعح انظُح َمذو فُه انًمزر انذٌ/ انًظرىي  انظُح. 3

 انثايٍ/ انًظرىي 

 

 ال َىخذوظذخ( إْ). انًرطهثاخ انظاتمح نهذا انًمزر 4

 

 

 ال َىظذانًرطهثاخ انًرشايُح يع هذا انًمزر . 5

 

 

 

 )اخرش وً ِا َٕطثك(ًَط انذراطح . 6

 انُظثح  عذد انظاعاخ انرذرَظُح انذراطح ًَط و

 %111 * انًحاضزاخ انرمهُذَح 1

   انرعهُى انًذيح  2

    اإلنكرزوٍَانرعهُى  3

    عٍ تعذانرعهُى  4

    أخزي 5
 
 

 ِغرىي اٌفظً اٌذساعٍ( )ػًٍ انرعهى انفعهُح نهًمزر طاعاخ. 7

 طاعاخ انرعهى انُشاط و

 طاعاخ االذظال

 عاػح 32 ِحاضشاخ 1

  إعرىدَىأو ِؼًّ  2

  إضافُحدسوط  3

  ذزوش()ي أخش 4

 عاػح32 اإلخًانٍ 

 طاعاخ انرعهى األخزي*

 - عاػاخ االعرزواس 1

 - اٌىاظثاخ 2

 - اٌّىرثح 3

 - اٌّشاسَغ /إػذاد اٌثحىز 4

 - ()ذزوشأخشي  5

 - اإلخًانٍ 
، وَشًّ رٌكه: ظُّكغ أٔشكطح اٌكرؼٍُ، ِصكً: عكاػاخ االعكرزواس، ٌٍّمشسهٍ ِمذاس اٌىلد اٌّغرصّش فٍ إٌشاطاخ اٌرٍ ذغهُ فٍ ذحمُك ِخشظاخ اٌرؼٍُ * 

 إػذاد اٌّشاسَغ، واٌىاظثاخ، واٌؼشوع، واٌىلد اٌزٌ َمضُه اٌّرؼٍُ فٍ اٌّىرثح
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 انرعهًُُح:انًمزر ويخزخاذه  هذف -ب

 زر:هًمانعاو نىطف ان. 8

 اٌرؼشف ػًٍ االدب اٌغؼىدٌ ِٓ خالي إٌراض االدتٍ واالدتاء -  

 انهذف انزئُض نهًمزر. 2

 انرفزَك تٍُ انخظائض انفُُح نألدتاء ويعزفح اذداهاذهى األدتُح - - 

 انرعزف عهً االذداهاخ وانًذاهة األدتُح انحذَثح انرٍ اثزخ فٍ االدب انظعىدٌ -

 تٍُ انُظىص األدتُح انًخرهفح فٍ االدب انظعىدٌيعزفح يذي انرأثُز وانرأثز  -

 إعطاء طىرج شًىنُح نألدب انظعىدٌ عثز يظُزج األخُال األدتُح -

 اكرظاب انمذرج عهً ذحهُم انُظىص ويعزفح يظذر كم يا فُها -

 دراطاخ ذطثُمُح عهً عذج َظىص لذًَح وحذَثح طىاء فٍ يدال انظزد او انشعز -

  

 نهًمزر:يخزخاخ انرعهى . 3

 يخزخاخ انرعهى نهًمزر
  ريش

انًزذثط انرعهى يخزج 

  نهثزَايح

  انًعارف 1

  اْ َزوش اٌطاٌة ِظادس دساعح االدب اٌغؼىدٌ 1.1

  اْ َؼذد اٌطاٌة ػىاًِ ٔهضح االدب اٌغؼىدٌ  1.2

  اْ َؼشف اٌطاٌة : ) اٌشؼش اٌّشعً، اٌشؼش اٌحش، اٌشؼش إٌّصىس، لظُذج إٌصش(  1.3

  انًهاراخ 2

  اْ َغشد اٌطاٌة اٌرُاساخ األدتُح إٌمذَح، ِغ ٌّحح ِىظضج 2.1

  ان ٌذكر الطالب المراحل التً مرت بها القصة القصٌرة 2.2

  ان ٌعرف الطالب الرواٌة مع ذكر لمحة عن نشأتها 2.3

  اْ َؼشف اٌطاٌة فٓ اٌّماٌح فٍ االدب اٌغؼىدٌ ...2

  انكفاءاخ 3

  اٌطاٌة حٍمح ٔماػ ِغ صِالئه حىي: اهُ ِىضىػاخ اٌّمشسأْ َذَش  3.1

  َٕشئ اٌطاٌة ِعّىػح ذىاطً ِغ طالب ِعّىػره حىي اٌرىٍُفاخ اٌعّاػُح 3.2
 

  انًمزر يىضىعاخج. 

 االذظالطاعاخ  لائًح انًىضىعاخ و

1 

 مدخل لدراسة االدب السعودي : لماذا ندرس االدب السعودي؟  
 المصادر النقدٌة  –المصادر اإلبداعٌة  –مصادر دراسة االدب السعودي : المصادر التارٌخٌة 

بداٌة واقعٌة تظهر التحوالت التً اثرت فً نشأة  –بداٌات النهضة األدبٌة : االرهاصات األولى 
 االدب السعودي

 عاػاخ2

2 

 

-دور التعليٌ  وافتتياا الميدارس النظامٌية  -الصيحافة واثرهيا فيً نهضية االدب –االستقرار السٌاسيً 
الت اعييل الثقييافً مييع  –دور البعثييات فييً اكتسيياب الخبييرات الشدٌييدة ومشيياركة االخيير واالسييت ادة منيي  

ابولليو  –المهشير  –اليدٌوان  –الحركات األدبٌة فً االدب العربً الحدٌث : شماعية البعيث واالحٌيا  
 الثقافات األخرى مثل اإلنشلٌزٌة وال رنسٌة وغٌرها –لشعر الحر مدرسة ا –

 ػاخعا2

3 

 : مسيرة األجيال األدبية في السعودية
الشٌييل  –الشٌييل الثييانً  –اإلصييدارات األولييى فييً االدب السييعودي  –الشٌييل األول عشييعر الييدعوة  

الشٌل الخامس . معرفة اه  نتياشه  االدبيً والنقيدي وتطبٌيى عليى نمياذ  مين  –الشٌل الرابع  -الثالث
 نصوص شعرٌة له 

 عاػح 4



 

 
5 

4 

 الظواهر الشعرية ) النشأة والتطور(

 –قصٌدة النثر  –الشعر المنثور  –الشعر الحر  – لالشعر المرس –الشعر التقلٌدي  -
 اثر هذه الظواهر على الشعرا  فً السعودٌة 

 البن عثٌمٌن –دراسة وتحلٌل قصٌدة النونٌة  -

 لحمزة شحاتة –ح ظ قصٌدة شدة  -

 لدمحم حسن عواد –شنتان  –دراسة وح ظ قصٌدة  -

 لدمحم الثبٌتً  –دراسة قصٌدة األسئلة  -

 عبدهللا الصٌخان –دراسة وح ظ قصٌدة هواشس فً طقس وطن 

 عاػاخ6

5 

 : التيارات األدبية والنقدية ا
 خصائصه المحافظون واه   -

 الرومانسٌون واه  خصائصه   -

 المشددون واه  خصائصه  -

 دراسة لمسٌرة النقد السعودي واه  النقاد -

 دراسة كتاب التٌارات األدبٌة عبدهللا عبد الشبار -

 دراسة كتاب المرصاد فاللً -

 دراسة الخطٌئة والتك ٌر للغذامً

 عاػاخ 6

 

 : الظواهر السردية
 القصة القصٌرة:

 مرحلة النشأة فً كتابة القصة القصٌرة المرحلة األولى: -

 الحرب العالمٌة الثانٌة دالمرحلة الثانٌة : مرحلة ما بع -

 المرحلة الثالثة : مرحلة الط رة القصصٌة -

   0202المرحلة الرابعة : من منتصف التسعٌنات المٌالدٌة وحتى  -
 دراسة نماذ  قصصٌة وتحلٌلها

6 

 

 :الرواية 

الرواٌة النسائٌة  –مرحلة التحوالت الكبرى  –مرحلة االنطالق  –مرحلة التأسٌس  –مرحلة النشأة 
دراسة نماذ  روائٌة وتحلٌل  مثل : رواٌة شقة الحرٌة للقصٌبً، والموت ٌمر من هنا لعبده خال،  –

 رواٌة أربعة ص ر لرشا  عال 

4 

 

 دراسات فً المقالة السعودٌة  -

 والتطوراتاالرهاصات -دراسات فً المسرا  -

  نماذ  تطبٌقٌة مع التحلٌل

2 
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 وانرمُُى:انرذرَض  د.
 ُى ُانرم وطزقيخزخاخ انرعهى نهًمزر يع كم يٍ اطرزاذُدُاخ انرذرَض  رتط . 8

 ُىُانرم طزق انرذرَض اطرزاذُدُاخ يخزخاخ انرعهى  زيشان

 انًعارف 1.0

1.1 
ان ٌمثيييييل الطاليييييب لوصيييييدارات األوليييييى لييييي دب 

 السعودي
 اٌرمىَُ اٌّغرّش اٌّحاضشج واالٌرماء

 اٌرمىَُ اٌّغرّش ششائح ػشع تىستىَٕد . ان ٌقارن الطالب بٌن الشعر المسل والشعر الحر 1.2

 انًهاراخ 2.0

 اٌرمىَُ اٌّغرّش إٌّالشح. ان ٌمٌز الطالب بٌن الشعر المنثور وقصٌدة النثر 2.1

 اٌرمىَُ اٌّغرّش اٌؼظف اٌزهٍٕ . البن عثٌمٌنان ٌحلل الطالب قصٌدة النونٌة  2.2

… 
ان ٌقييد  الطالييب قييرا ة نقدٌيية لقصييٌدة األسييئلة لييدمحم 

 الثبٌتً
 اٌرمىَُ اٌّغرّش أوساق اٌؼًّ

 انكفاءاخ 3.0

3.1 
أْ َشكككاسن اٌطاٌكككة ِكككغ صِالئكككه فكككٍ ٔكككذوج حكككىي : 

 اٌغؼىدٌاالدب 

اٌّعّىػكككاخ اٌظكككاُشج داخكككً 

 اٌماػح أشٕاء حً اٌرّاسَٓ.
 االخرثاساخ اٌشفىَح.

3.2 
َٕشكككككئ اٌطاٌكككككة ِعّىػكككككح ذىاطكككككً ِكككككغ طكككككالب 

 ِعّىػره حىي اٌرىٍُفاخ اٌعّاػُح.
 اٌثحىز اٌعّاػُح اٌىاظثاخ

إػكككذاد اٌرمكككاسَش واٌىاظثكككاخ 

 إٌّضٌُح
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 ُىُانرم طزق انرذرَض اطرزاذُدُاخ يخزخاخ انرعهى  زيشان

… 
َغرخذَ اٌطاٌة ِحكشن اٌثحكس ػٍكً إٌكد ٌٍحظكىي 

 ػًٍ ِؼٍىِاخ حىي أحذ ِىضىػاخ اٌّمشس
 ذمىَُ األلشاْ ذؼٍُ األلشاْ

 انطهثح  ذمُُى أَشطح. 2

 ُىُانرم أَشطح و
 ذىلُد انرمُُى
 )تاألعثىع(

 انُظثح 

 ُىُانرمدرخح  إخًانٍيٍ 

 %11 ِغرّش      اٌرمىَُ اٌّغرّش + واظثاخ طاُشج 8

 %21       اٌراعغ    اخرثاس ٔظفٍ 2

 %11 اٌصأٍ ػشش وراتح تحس أو ذمشَش 3

 %  61 اٌغادط ػشش االخرثاس إٌهائٍ 4
 اٌخ( وسلح ػًِّششوع ظّاػٍ،  ،ذمذٍَّػشع  شفهٍ، ،ذحشَشٌ اخرثاس)ُُ ُاٌرم أٔشطح

 
 

 انطالتٍ:األكادًٍَ وانذعى  اإلرشادأَشطح  -هـ 

 

 

 . طاعاخ انًكرثُح يكرىتح أياو حدزج األطاذذج الطرمثال انطالب، وذمذَى انذعى واإلرشاد وانرىخُه

 
  وانًزافك:يظادر انرعهى  –و 
 انرعهى:يظادر لائًح . 8

 نهًمزر انًزخع انزئُض

 تدواوٌن الشعر والقصص والرواٌا  -

 الحركة األدبٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة / بكري شٌخ امٌن -
 

 انًظاَذجانًزاخع 

  

 موشز فً تارٌخ االدب السعودي / عمر الطٌب الساسً   -

 اعال  الحشاز / دمحم علً مغربً -

 ادب الحشاز / دمحم سرور الصبان -

الموسوعة األدبٌة : دائرة معارف ألبرز ادبا  المملكة العربٌة السعودٌة /  -
 طاهر الساسً  عبد السال

 وحً الصحرا  / دمحم سعٌد عبد المقصود، عبدهللا بلخٌر -

 ركتاب التٌارات األدبٌة / عبدهللا عبد الشبا -

ه 0431الشعر الحدٌث فً المملكة العربٌة السعودٌة خالل نصف قرنع  -
   / عبدهللا الحامد0431 –

 فً االدب العربً السعودي / الشنطً -

 حركة التشدٌد فً الشعر السعودي / عثمان الصوٌنع  -

 االدب الحشازي الحدٌث / عبدهللا ال وزان -
   

 اإلنكرزوَُحانًظادر 

 .ِىلغ ِىرثح اٌٍّه ػثذهللا تعاِؼح أَ اٌمشي 

واٌؼشتُح ػاِحِىالغ اٌّىرثاخ تاٌعاِؼاخ اٌغؼىدَح خاطح   . 

 .ِىلغ ِىرثح اٌّظطفً ملسو هيلع هللا ىلص اإلٌىرشؤُح 

 .ِىلغ شثىح اٌفظُح ٌؼٍىَ اٌؼشتُح 

 . ِىلغ شثىح األٌىوح 

 . ِىلغ اٌشٕىثىذُح 
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  يأخز

  

 .لشص طٍة)هاسد دعه( اٌعاِغ اٌىثُش ٌٍرشاز 

  اٌثحصُحاألعطىأاخ اٌخاطح تؼٍىَ اٌؼشتُح وِشاظؼها اٌّؼرّذج ِٓ اٌّشاوض  -

 

 انًطهىتح:انًزافك وانردهُشاخ . 2

 يرطهثاخ انًمزر انعُاطز

 انًزافك
 إٌخ(...  ، لاػاخ اٌّحاواجاٌؼشع اٌذساعُح، اٌّخرثشاخ، لاػاخ اٌماػاخ)

 .لاػح ِعهضج ترمُٕاخ اٌؼشع

 .طاوالخ ِغرذَشج ٌفشق اٌؼًّ -

 عثىسج روُح. -

 انرمُُح انردهُشاخ
 اٌثشِعُاخ( اٌزوُح،اٌغثىسج  اٌثُأاخ،ػشع  )ظهاص

 . ظهاص حاعة آٌٍ 

 .طاتؼح ٌُضس 

 

 إٔرشٔد  ذثؼاً ٌطثُؼح اٌرخظض() يأخز ذدهُشاخ

 
 

 

 

 
 

 نًمزر:اخىدج  ذمىَىس. 
  

 ُىمُطزق انر ىٌانًمًُ يداالخ انرمىَى

اعكككرثأح ذكككىصع ػٍكككً اٌطكككالب  -

ٌرمُككُُ اٌّمككشس ، وَككرُ ذىصَؼهككا فككٍ ٔهاَككح 

 اٌفظً

صِالء اٌمغُحٍمح ٔماػ ِغ    . 

اٌرىاطكً ِكغ األلغكاَ إٌّككا شج  

 . تاٌعاِؼاخ اٌغؼىدَح واٌؼشتُح

االعكككرفادج ِكككٓ اٌهُطكككح اٌىطُٕككككح  -

ٌٍرمككككىَُ واالػرّككككاد األوككككادٍَّ، وطٍكككككة 

 صَاسذها .

ذككذلُك ذظككحُح ػُٕككح ِككٓ أػّككاي اٌطٍثككح 

تىاعطح أػضاء هُطكح ذكذسَظ ِغكرمٍُٓ، 

واٌرثكككككادي تظكككككىسج دوسَكككككح  ٌرظكككككحُح 

ػُٕككح ِككٓ اٌىاظثككاخ ِككغ االخرثككاساخ أو 

أػضككككاء هُطككككح ذككككذسَظ ِككككٓ ِ عغككككح 

 :(أخشي

ِماسٔككح ٔرككائط اٌطككالب تٕرككائط  -

 . طالب وٍُاخ، أو ظاِؼاخ أخشي

ذحٍُككً االخرثككاساخ وِماسٔرهككا  -

ِككغ ظهككح أخككشي ِككٓ اٌعىأككة اٌراٌُككح ) 

 .(اٌشّىٌُح ،اٌرُّض ، اٌظؼىتح

ذظككككحُح ػُٕككككاخ ِككككٓ أوساق  -

اإلظاتكككككككاخ واٌىاظثكككككككاخ ِكككككككٓ صُِكككككككً 

 ض ودساعح شثاخ إٌرائط .ِرخظ
 إٌخ(ِظادس اٌرؼٍُ ...  ٌٍّمشس،ِخشظاخ اٌرؼٍُ فاػٍح طشق ذمُُُ اٌطالب، ِذي ذحظًُ ، فاػٍُح اٌرذسَظ )ِصً.ِعاالخ اٌرمىَُ 

 ذحذَذها( رَُ) أخشي ،ُشظاٌّشاظغ إٌ اٌثشٔاِط،لُاداخ  اٌرذسَظ،أػضاء هُطح  )اٌطٍثح، ىْاٌّمُّ

 (ِثاششِثاشش وغُش )ُُ مُاٌر طشق

 

 

 

 . اعرًاد انرىطُف ذ

  خهح االعرًاد

  رلى اندهظح

  ذارَخ اندهظح

 


